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Mauricio Pochettino är ny tränare 
för PSG; han föddes den 2:a mars 

1972 och han är en argentinsk 
fotbollsspelare; han har spelat i 

PSG 

 

 

år 2020 har varit det varmaste 
sedan år 1900 

 

 

man har börjat att vaccinera folk 
mot Covid-19 

 



 

det är (säg det finns) fortfarande 
många problem med viruset; 

många länder stänger skolor och 
restauranger; var försiktiga och 
respektera avståndsgesterna! 

 

 

landskapet Alsace har haft två län 
men nu förenas de två länen i 

landskapet Alsace: de går samman, 
Alsace är återförenat 

 

 

se här landskapet Alsace med sina 
två gamla län: Låga Rhen och Hög-

Rhen 
 



 

en ung kvinna, Elsa Pilarski har 
blivit dödad av hunden Curtis, 

hennes sambos hund 
 

 

hunden Curtis, har han dödat Elsa 
Pilarski? Och om ja, varför? 

 

 

en stor debatt i Danmark: en 
teckning pratar om en hjälte med 

världens största penis 
 



 

Stefan önskar alla elever ett Gott 
Nytt År! Stefan önskar er (alla) ett 

mycket Gott Nytt År! 
 

 

det är viktigt att säga ”var så snäll” 
i Frankrike! Glöm inte att säga ”var 

så snäll”! 
 

 

den stora franska modeskaparen 
Pierre Cardin dog i en ålder av 98 

år 
 



 

vem har den fulaste tröjan? Ni kan 
delta i tävlingen om den fulaste 

tröjan! 
 

 

folk invaderar (envahir) Capitolium 
i USA; flera personer dödades 

 

 

se här en känd byggnad i Paris: det 
är Hederslegionens palats; vet ni 

att den är modellen för ett berömt 
hus i USA? Vilket hus? Vilket? Just 

det: Vita Huset! 

 



 

däckfabriken Michelin skall ta bort 
minst 2300 jobb (anställningar) i 

Frankrike 
 

 

man har hittat ett gammalt brev 
skrivet till Jultomten för 80 år 

sedan 
 

 

ny lag : när man säljer något måste 
man säga till kunderna om 

produkten är enkel att reparera; 
man ger ett betyg från 0 till 10; 

 



 

det är äntligen beslutat ; man har 
hittat en övernskommelse efter 

fyra år: England går ut från 
Europeiska Unionen, man lämnar 

den 

 

 

en stor olaglig ravefest i Bretagne  

 

en kvinna ringer polisen (ringer till 
polisen); hon är på sitt hus, hon är 

på taket, hon är rädd för sin 
våldsamma make; poliserna 

kommer och räddar kvinnan men 
maken dödar 3 poliser och skadar 

en fjärde 

 



 

tre franska militärer blir dödade i 
Mali (dödas) 

 

 

ytterligare två franska militärer är 
dödade i Mali 

 

 

en politiker vill förbjuda att man 
köper cigaretter i länder som ligger 
nära Frankrike, som är grannar till 

Frankrike 

 



 

Donald Trump vägrar att säga att 
han är besegrad (slagen); han vill 

stanna kvar som president för 
Förenta Staterna 

 

 

Stefan har äntligen köpt en ny 
dator! Den kostade 700 euro; det 

är dyrt 
 

 

Alexis Pinturault vinner sin 33 :e 
seger i Adelboden; han vann 2 

storslalom i helgen 
 

 

 

 



 

 

 

 


